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 Om kriser och ddliga tider.
 Af G. Cassel.

 III. Allmanna storingarl.

 A. Underkonsumtions- eller 5fversparsamhetsteorien.

 De betraktelser, vi i det f6regaende anstallt, eller betraktel-
 ser af liknande natur skulle vara tillrackliga att forklara storingar
 i det ekonomiska lifvet, om dessa intraffade utan nagon regelbun-
 denhet, an i den ena produktionsgrenen, an i den andra, an i det
 ena landet, an i det andra. Men en allmannare 6fverblick af
 de senaste artiondenas ekonomiska historia visar en alldeles

 bestamd vixling mellan goda och daziga tider. St6ringarna intrada
 samtidzgt i de fiesta produktionsgrenar och i de fiesta lander; och
 de ga sa till vida i samma riktning, att man kan tala om daliga
 konjunkturer i allminhet, alltsa. utan att referera till nagon sarskild
 produktionsgren.

 For att firklara detta fenomen fordras uppenbarligen nagot
 mer an vi firut gifvit. Det fordras att finna en orsak, som ligger
 sa djupt och verkar sa allmant, att den kan tankas som en fir-
 klaringsgrund, som den gemensamma enheten i de mangfaldiga
 olikartade f6reteelser, som sammanfattas i de allmanna begreppen
 goda och daliga tider.

 Ett firsok till en sadan firklaring ar underkonsumtions-
 eller ifversparsamhetsleorien. Denna teori, som leder sina anor
 anda fran Malthus och Sismondi, har sedan haft sina firnamsta

 1 Se sid. 2I-35 af denna tidskrift.
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 f6resprdkare bland socialistiska f6rfattare', fbr hvilka det mera
 gdillt att finna sak mot det nuvarande samhdillet din att komma
 fram till en verklig fdrklaring af krisproblemet. Dess olika
 argument ha visserligen manga ganger vederlagts, men visa sig-
 anda alit fortfarande diga en stor makt 6fver det populira f6re-
 stlillningsstittet. Ddrtill kommer, att teorien funnit ett visst st6d
 hos moderna nationalekonomer af den socialpolitiska riktningen,
 som afven med hdinsyn till krisfenomenen framfbr alit strdifvat att
 fd fram samhdillsordningens och specielit den sociala f6rdelningens.
 betydelse'2

 Under s dana f6rhdllanden torde det vara af sdirskild vikt,
 att denna underkonsumtions- eller 6fversparsamhetsteori din en
 gT0g granskas i sbmmarna.

 Fdr att kunna framstalla teorien i sin renhet b6r man fdrut-

 sditta, att intet fel begitts med hinsyn till den relativa f6rdeiningen
 af samhdillets produktiva krafter pd de olika produktionsgrenarne.
 Denna f6rutsdittning innebir, att pd intet omr'ade en underproduk-
 tion digt rum. Teorien kan d'a i korthet framstdillas pa f6iljande
 sditt. Samhillet lider af underkonsumtion. Arbetaren fcr lbr Iag
 16n, en 16n som ar mindre din vardet af hans arbetsprodukt; han
 kan darf6r ej konsumera hela produkten. Kapitalisten ddiremot
 har en h6g inkomst, men han vili ej konsumera denna, utan
 f6redrar att spara och bestandigt 6ka sina rikedomar. In summa
 blir ddrfbr konsumtionen f6r liten. Det blir med andra ord

 om6jligt att finna afsattning fbr den standigt vixande produk-
 tionsf6rmagan.

 Det klassiska beviset mot mojjligheten af en allmdin 6fver-
 produktion kan i modern form sammanfattas pa filjande sdtt:
 Produkternas varde dir detsaimma som summan af de medverkande-

 producenternas inkomster. Hvarje stegring af produktionen miste
 scdedes medfira en motsvarande stegring i inkomsterna och ddir--
 fijr i konsumtionsfbirmdgan. Det dir ddrf6r om"jligt, att produk-
 tionsf6rmagan kan vaxa ut6fver konsumtionsf6rmigan. Haremot

 I Jfr E. von Bergmann: Geschichte der nationalbkonomisclien Krisentheo-
 rieen. Kap. 7.

 2 Till och med i )Handwbrterbuch der Staatswissenschaften)) har behandlingen af'
 amnet (art. a)Krisena), Herkner) denna i grunden ovetenskapliga karaktdir. Man saknar den
 objektiva analys af fakta, som man i ett sidant arbete borde Aga rdtt att viinta.
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 invander nu underkonsumtionsteorin, att den verkliga konsumtionsfir-
 migan blir vida mindre an den teoretiska, i fall inkomstfordel-
 ningen ir mycket ojamn och de stora inkomsttagarne vagra att
 konsumera sina inkomster.

 For att afg6ra, huru hirmed f6rhiller sig, maste vi f6rst
 nigot narmare faststalla begreppet underkonsumlion. Teorien
 sammanhanger p, denna punkt nara med laran om arbetarens
 ratt till arbetets fulla afkastning. En sadan ratt kan, enligt hvad
 jag pi annat stalle' visat, icke forverkligas i ett framItgaende
 samhalle. Priset fir framsteget miste alltid betalas i form af en
 viss underkonsumtion. Den 6fverskjutande produktionsf6rmagan
 tages i ansprak f6r den 6kning af det samhalleliga kapitalet, som
 framitskridandet erfordrar. I denna mening ar underkonsumtionen
 nodvandig. Da man talar om underkonsumtion sasom ett storande
 moment, miste man alltsA afse en underkonsumtion, som ofver-
 skrider detta mitt.

 Enligt ofversparsamhetsteorien skulle alltsa samhallet lida
 daraf, att fir hvarje ir spardes mera an som erfordrades for en
 nodig och nyttig okning af det samhalleliga kapitalet. Det ar
 nyttigt att inga pa en narmare kritik af denna &sikt, dels darfor
 att den hvilar pi en mangd oriktiga f6restallningar, som miste
 undanrojas, dels darfir att vi darigenom ocksA bereda grunden
 f6r den foljande, positiva losningen af vart problem.

 Man kan skilja pa tvd varianter af ofversparsamhetsteorien.
 Enligt den f6rsta bestir 6fversparsamheten dari, att personer med
 stora inkomster icke konsumera dessa inkomster och icke heller

 anvanda dem produktivt, utan i stallet vsamla pengar,. Denna
 forestallning, att man kan samla pengar, ar mycket allman; och
 ehuru den hor hemma i ett privatekonomiskt ,skadningssatt,
 finner man ofta tydliga spar af densamma hos firfattare, hvilkas
 uppgift det skulle vara att belysa det ekonomiska lifvet frin sam-
 hallets synpunkt. For att bringa klarhet i denna friga liksom
 ock i hela frdgan om en allman 6fverproduktion ar det lampligt
 att icke begransa sina betraktelser till n&got sarskildt land, utan
 utstracka dem till varldshushillningen i dess helhet eller, hvilket
 ar detsamma, f6rlagga unders6kningen till det i teorien vanliga
 ,slutna samhallet,.

 1 )Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag), G6ttingen 1900.
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 Man kan tanka sig tva mojligheter att i ett sldant sam-
 halle samla pengar. Den f6rsta skulle besta dari, att man verk-
 ligen samlade guld och thesaurerade detta. Men om de stora
 inkomsttagarne g6ra det, sa upptrada de ju i sjalfva verket sorn
 kopare af en viss produkt, namligen guld. Ofverproduktionen kan
 da icke forklaras med att de rika icke konsumera sina inkomster.

 Uppenbarligen ar den, som samlar guldmynt i sin tunna, lika
 mycket konsument som den, som later gira sig smycken af guld,
 silfver eller adla stenar. I bada fallen ar det fraga om en
 mer eller mindre meningslos lyxkonsumtion. Men hvad 6fver-
 sparsamhetsteorien angriper, ar ej lyxkonsumtionen, utan icke-kon-
 sumtionen.

 Aterstar alltsa den mojligheten, att man genom att samla
 banksedlar skulle kunna undandra sig att upptrada som kopare
 for hela sin inkomst. Denna mojlighet ir endast skenbar. En
 banksedel ar ju en skuldsedel, utfardad af den sedelutgifvande
 banken. Den som haller en banksedel, lanar alltsa till banken
 den vardemangd, han disponerar ifver. Samma vardemangd
 l&nar banken ut till tredje man C, t. ex. mot hans vixel. Men
 da kan ju den ursprunglige langifvaren A tankas direkt lana till
 C. Att villkoren da for A bli nagot olika, betyder i detta sam-
 manhang foga. Hufvudvikten ligger darpa, att A i bagge fallen
 lanar ut den vardesumma, han disponerar 6fver. I sista hand
 kommer alltid A:s lan att ha formen af materiella nyttigheter,
 som konsumeras eller begagnas af lantagaren. Men om A alltsa
 lanar ut sin ofverflodiga inkomst for produktiva andamal, sa kan
 man icke pasta, att hans personliga underkonsumtion omojliggor
 en afsattning for allt hvad som produceras.

 En inkomst, som icke direkt anvandes si, att den fram-
 trader som en okning i samhallets konsumtionsformdga, maste
 nodvindigtvis lInas ut och saledes i sista hand anda adderas till
 samhallets effektiva kopkraft. Kapitalisten fyller sin funktion af
 langifvare, vare sig han lInar ut sina pengar eller samlar dem i
 form af sedlar eller andra vardepapper i sitt kassaskap.

 Daremot ar det klart, att foretagaren f6rsummar sin funk-
 tion, om han icke anvander honom till buds staende medel for
 lonande foretag. En aterhallsamhet i detta afseende f6r visser-
 ligen icke till att rikedomar uppstaplas i form af pengar, men den

 G. CASSEL 54
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 leder till att samhallets materiella kapital blir mindre fullstandigt
 utnyttjadt an det kunde och borde blifva. Om det finns en all-
 man tendens hos de stirre inkomsttagarne att atnoja sig med att
 >samla pengar,, sa blir det socialekonomiska resultatet haraf, att
 det fasta kapitalet blir ofullstandigt sysselsatt, att industriella
 anliggningar och kommunikationsmedel drifvas, sa att saga, for
 half maskin. Omsattningen af det rirliga kapitalet gar langsammare,
 sa att man med en viss mangd kapitalnyttjande far en mindre
 varuomsattning utford an man borde kunna fa. Det ar detta
 tillstand, som karaktariserar depressionsperioderna.

 Lat oss nu betrakta den andra varianten af ifversparsam-
 hetsteorien. Det erkannes, att hvarje inkomst, som icke konsu-
 meras, maste investeras och antaga formen af konkret kapital.
 Men, sager man, samhallet behofver f6r tillfredsstallande af den
 faktiska konsumtionen icke sa mycket kapital. Det finns med
 andra ord icke lonande sysselsattning f6r allt det kapitalnyttjande,
 som pa grund af ofversparsamheten utbjudes. Foljden ar, att de
 6fverflodiga besparingarna anvandas till underhall af standigt flere
 produktiva arbetare eller investeras i standigt mera maskiner och
 mera fabriker, afven sedan det verkliga behofvet af dessa produk-
 tionsmedel ar tillfredsstalldt.

 Malthus och de senare mera betydande anhangarne af
 ofversparsamhetsteorien hylla en dylik uppfattning. Enligt Malthus'
 maste profiten till foljd af 6fversparsamheten sjunka mycket lagt;
 Malthus synes frukta en lag profit, som han menar maste forstira
 lusten att spara. Men om verkligen firut sparsamheten varit for
 stor, sa. borde man val snarare i rantefotens fall se det naturliga
 korrektivet haremot. For ifrigt ar det mer an tvifvelaktigt, om
 de stora ekonomiska kriserna verkligen karaktariseras af ofver-
 sparsamhet med daraf foljande lag profit.

 Teorien, att det icke finnes nagon lonande anvandning for

 1 Principles of political economy. London I820. Ch. VII. Sec. III. Enligt
 Malthus bestAr )a general glut)) diri, att de fardiga produktera sta lagt i virde i forhillande
 till arbetet, k6pa endast obetydligt mera arbete an de kostat. Detta vill med andra ord
 saga, att arbetaren erhaller en mycket stor dcl af )sitt arbetes fulla produkt). Profiten ir
 naturligtvis under sadana f6rhallanden mycket lag, )almost nothing)). - F6r min del kan
 jag ej finna annat an att det ar en fordel f6r den ofriga manskligheten, om kapitalisterna
 vilja spara pa sa liberala villkor. Faran, att de i den riktningen skulle ga till nagon 6fver-
 drift, ar sannerligen icke stor. Malthus sjllf anser ju, att ett fall i profiten iwould check
 accumulation).
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 de ifverdrifna besparingar, som hopas i det moderna samhillet,
 har funnit en skicklig firsvarare i Hobson, en engelsk skriftstal-
 lare, som tillvunnit sig ett betydande anseende p2a grund af sin
 iderikedom och originalitet1.

 Den Hobson'ska ifversparsamhetsteorien leder, konsekvent
 utford, till den asikten, att det rider ofverflid pa en viss produk-
 tionsfaktor, nimligen kapitalnyttjandet eller, om man ser den fran
 langifvarens synpunkt, vantandet2. Vore detta sannt, skulle priset
 pa denna produktionsfaktor, kapitalrantan, nidvindigtvis sjunka
 till noll. Ja, om produktiva foretag genomsnittligt medforde firlust,
 skulle rintefoten sakerligen stalla sig negativ. Nu ar detta icke
 fallet. Rantefoten ar positiv, och vi kunna daraf sluta, att det
 rader knapphet pa kapitalnyttjande. Det finns med andra ord
 alltid mojlighet till lonande kapitalplacering.

 Detta bekriftas ocksd af ett studium af dessa mbjligheter
 i det verkliga lifvet. Det forhaller sig ingalunda sa, som Hobsonz
 synes tro, att ett plus i den f6r utlaning disponibla virdemingden
 ovillkorligen maste anvindas till en simpel aritmetisk forokning af
 redan befintliga produktionsmedel. Det finnes standigt en fond af
 mojligheter till lonande kapitalanvandning, mijligheter som endast
 vinta pa en lagre rantefot for att bli firverkligade. Denna fond
 ar faktiskt outt6mlig. Framfor allt ha de stora, varaktiga anligg-
 ningarna, sasom jarnvagar och sparvigar, vattenbyggnader o. s. v.
 en oerhord fbrmoaga att absorbera kapitalnyttjande. Dessa moj-
 ligheter till en lonande kapitalplacering ir det, som hindrar rante-
 foten att sjunka under en viss grans. Det finnes alltsa linande
 anvandning fir allt det vantande, som tillfires ]anemarknaden3.
 Om detta anvandes illa, t. ex. for att bygga f6r manga fabriker
 af ett visst slag, och om dessa fabriker sedan icke finna afsattning
 for sina produkter, s.a ir detta en oriktig ledning af den samhal-

 1 The evolution of 'modern capitalism)) Ch. VII.
 2 Detta ar ocksa Herkner's asikt: )In der Regel iibersteigen die zur Kapitali-

 sierung bestimmten Teile des Volkseinkommens den Kapitalbedarf der Volkswirtschaft ganz
 erheblich.> Handw6rterbuch der Staatswissenschaften. Art. Krisen. S. 420. Denna ide
 ar nira slikt med den mycket utbredda fbrestallningen, att arbetsmarknaden alltid har att
 uppvisa ett kolossalt 6fverflod pa arbete, en f6restallning hvars grundloshet Jastrow upp-
 visat. )Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft) S. IOI if. Ofverhufvud ar det ju
 orimligt att antaga, att nigon faktor pa en marknad rsgelmassigt kan uppvisa ett osalj-
 bart 6fverskott.

 8 Jfr ),The Nature and Necessity of Interest) Ch. III.
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 leliga produktionen. Under en rationell ledning hade den h-oga
 sparsamheten ingalunda behoft leda till ifverproduktion.

 Hobson menar ocksa, att den mingd af osunda f6retag,
 som grundas under tider med lag rintefot, bevisar ifverflod pa
 kapital. Denna fireteelse kan emellertid icke anses bevisa nagot
 annat an att folk icke har lust att noija sig med den laga rantefot,
 som kan erhallas, utan firedrar att soka en osiker vinst i vilda
 spekulationer.

 Om lusten att spara vaxer, s, maste cateris paribus rante-
 foten falla. Den som klagar ifver 6fversparsamhet, klagar alltsa
 ofver for lAg rantefot. Under sadana firhallanden verkar det
 nagot kuri6st, att en skola, som i det hela stallt sig fientligt
 mot kapitalrantan, haft sa mycket att anmarka mot den ifver-
 drifna sparsamheten i det nuvarande samhillet. Ty det ir val
 anda klart, att om lusten att spara vore betydligt starkare an den
 nu ar, skulle rantefoten vara mycket lagre.

 * *

 For att till full evidens klarg6ra omijligheten af hvad
 Hobson och hans foregangare kalla ofversparsamhet, ar det lamp-
 ligt att i detalj undersika ett enkelt fall. Ofversparsamhetsteorien
 innehaller, som vi sett, tre vasentliga forutsattningar:

 I) ett fatal har hoga inkomster;
 2) arbetarens 1on ar mindre an vardet af hans produkt;
 3) med hansyn till den relativa f6rdelningen af sam-

 hallets produktionskrafter pa olika produktionsgrenar har intet
 fel begatts.

 For att lata dessa forutsattningar framtrada med stirsta
 mojliga skarpa tanka vi oss ett samhalle, som bestar af en enda
 kapitalist-arbetsgifvare och hans arbetare. Vi ha da en enhetlig
 ledning af produktionen och kunna tanka oss villkoret 3) helt
 uppfylldt. Vi antaga vidare i enlighet med villkoret 2), att genom-
 snittsvardet af en arbetares arsprodukt ar 1,200 kronor, arbe-
 tarens genomsnittslon daremot endast I,000 kronor. Kapita-
 listen f6rtjanar sAledes pA hvar arbetare i genomsnitt 200 kronor
 om aret.

 Nu pastas: I:O att kapitalisten omijligen kan spara dessa
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 200 kronor och af dem bilda ett fruktbirande kapital, om hvarken
 han sjalf eller hans arbetare (de senare eventuellt genom folkik-
 ning) utvidga sin konsumtion. Det nybildade kapitalet kan nam-
 ligen icke lamna nagon afkastning, om det icke direkt eller indi-
 rekt tillgodoser nagot manskligt behof. Detta ar den karna af
 sanning, som ofversparsamhetsteorien innehaller.

 2:0. Om kapitalisten allt framgent spar och anvinder all
 sin fverskjutande inkomst till kapitalbildning, sa blir resultatet,
 icke att det nya kapitalet blir sysslolbst, utan att arbetarne ika
 sin konsumtion. Om namligen produktionen med hjalp af det
 nya kapitalet pa ett eller annat satt utvidgas, sa maste kapita-
 listen ovillkorligen skaffa sig afsattning for hela den nya produkt-
 massan, Detta kan han naturligtvis alltid gora, om icke pa annat
 satt, sa genom att sanka prisen eller hoja lonerna. Kapitalisten
 maste i nidfall uppoffra nagon del af den genomsnittliga ars-
 profiten pa hvarje arbetare. Hvad som i detta sammanhang
 framfor allt maste slas fast, det ar, att kapitalisten kan sanka
 prisen, utan att han darfor behofver gora firlust. Han har
 hela marginalen mellan 1,200 kronor och I,ooo kronor att rora

 sig pa. Nar prisen sankts inda darhan, att arbetarens genom-
 snittliga arsprodukt saljs f6r I,000 kronor, har kapitalistens vinst
 firsvunnit, men med forlust arbetar han anda inte. Vid denna
 laga prisniva ar det atminstone alldeles sakert, att hela produkt-
 mangden kan saljas; ty arbetaren kan nu for sin 1on ,aterkipa
 hela sin produkt,. Det ar saledes absolut omojligt, att en ofver-
 produktion kan intrada.

 Emellertid behifver kapitalisten aldrig sanka sina pris sa
 langt. Samhallets framatskridande n6dvandiggor en viss arlig
 ikning af kapitalet. Kapitalisten kan alltid erhdlla en totalprofit,
 som ar lika med denna kapitalokning. Vill han icke konsumera
 nagot fir egen rakning, sa miste han satta sina pris sa, att han
 uppndr en profit, som ar lika med kapitalokningen. Under sadana
 forhallanden erhaller han en kapitalranta, lika med den, som ett
 socialistiskt samhalle skulle ha att debitera sina medlemmar'.
 Saledes kan icke ens vid den hogsta teoretiskt tankbara grad af
 sparsamhet rantefoten ga ner till noll. Kapitalnyttjandet firblir i

 Se min bok: )Das Recht auf den vollen Arbeitsertrago ? 4I och ? 43.
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 alla fall en knapp produktionsfaktor, f6r hvilken nagot maste be-
 talas. En ifversparsamhet i den mening, att det icke skulle fin-
 nas naigon lonande anvandning f6r besparingarna, ar saledes full-
 standigt omojlig. Vi se ocksa, att en langt drifven sparsamhet a
 kapitalistens sida endast ar till f6rman fir arbetarne: om kapi-
 talisten ingenting konsumerar f6r egen rakning, sa ha ju arbetarne
 med hansyn till den samhalleliga firdelningen natt allt hvad de
 tanka sig att na i ett socialistiskt samhalle. Laran om att de
 rikas lyxkonsumtion ir nyttig som ett korrektiv mot allman 6f-
 verproduktion ir falsk.

 Vi ha har f6rutsatt, att arbetarne verkligen konsumera sina
 inkomster. Om de icke gira det, sa ha vi bilden af ett sam-
 halle, hvars samtliga medlemmar sjalfvilligt svalta sig. Denna
 bild ar emellertid lika aflagsen fran all rimlig sannolikhet som
 fran ofversparsamhetsteoriens forutsattningar. Ty det ar vasent-
 ligt for denna teori, att de arbetande och producerande massorna
 lida af en dem pazitmvngen underkonsumtion.

 B. Sparande och kapitalbildning.

 Den f6regaende kritiken af underkonsumtionsteorien r6jer
 vagen for en riktig uppfattning af vart problem. Laran om bfverspar-
 samhet hvilar pa en sammanblandning af begreppen sparande och
 kapitalbildning. Det galler nu i framsta rummet att bestimdt
 skilja mellan dessa tva funktioner. Kapitalbildning skall i det fbl-
 jande tagas i betydelsen: skapandet af konkret kapital. Hufvud-
 summan af det moderna samhallets kapital utgires af det fasta
 kapitalet. Vid studiet af kapitalbildningen har man darfor i fram-
 sta rummet att fasta sig vid den arliga mangden af nybildadt, fast
 kapital, hvilket begrepp jag i det foljande f6r korthetens skull
 skall beteckna som ,den fasta kapitalbildningen,. Det finns at-
 skilliga statistiska data, som lamna en fbrestallning harom. Man
 skulle t. ex. kunna tanka sig att anvanda det sammanlagda kapi-
 talet for under aret bildade aktiebolag. Men denna statistik ar
 naturligtvis ganska osaker, sarskildt darfor att atskilliga bolag upp-
 trada med ett nominellt kapital, vida st6rre an det verkliga. Sa
 t. ex. grundades i England I869 ett bolag med ett nominellt ka-
 pital af hundra millioner pund sterling, af hvilken summa dock
 aldrig mer an tva hundra pund synas hafva blifvit inbetalda. Kur-
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 van 2 pa figur 3 visar sammanlagda nominella aktiekapitalet for
 bolag, som bildats i Storbritannien och Irland under hvart, ar fran
 och med I8701. Af denna kurva erhaller man naturligtvis en un-
 gefarlig f6restallning om vaxlingarna i den fasta kapitalbildningen
 i England. Ty bolagens nominella kapital kunna anda i det hela
 antagas vara proportionella mot mangden af det fasta kapital, de
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 skapa, om man an maste tanka sig, att bolagens grundande i ti-
 den nagot foregar konstruktionen af det fasta kapitalet. - Emel-
 lertid anser jag icke, att man pa denna vag erhaller en tillfreds-
 stallande grund fir den f6ljande undersokningen.

 For att vinna en sakrare forestallning om tillvaxten af hela
 varldens sammanlagda fasta kapital bbr man fraga sig, hvaraf detta
 fasta kapital bestir. Man finner latt, att jarn (och stil) ar den
 viktigaste best,ndsdelen. Den moderna varldens fasta kapital ut-
 gores ju hufvudsakligen af jarnvagar, sp,rvagar med deras rul-
 lande materiel, angfartyg och maskiner, uti hvilket allt jarnet ar
 det firnamsta materialet; afven i byggnader, sarskildt i sadana

 1 Siffrorna f6r denna kurva iro tagna ur )British and foreign trade and industry)),
 Memoranda etc. prepared in the Board of trade. 1903. [Cd. 176I]. S. 475.
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 for industri- och handelsandamil, anvandas numera jarnm- och stAl-
 konstruktioner i mycket stor utstrackning. P. grund haraf utgor
 den arliga produktionen af tackjarn numera den sakraste barome-
 tern f6r variationerna i varldens fasta kapitalbildning. Om varl-
 dens sammanlagda tackjarnsproduktion har man ocksa en mycket
 tillforlitlig statistik. Kurvan I i figur 3 anger varldens arliga
 tackjarnsproduktion i millioner ton f6r hvart ar fran och med I870.
 Vi ha i det foregaende sett, hurusom sankningarna i denna kurva
 tydligt ange depressionsperioderna1. Vi ha nu att registera det
 faktum, att hvarje kris foregas af en exceptionell okning i bildan-
 det af fast kapital. Under den foljande depressionsperioden dr
 ddremot denna kapitalbildning relativt liten. Detta ar utan tvif-
 vel, hvad ett studium i verkligheten af goda och daliga tider i fir-
 sta hand lar oss. Men da ligger det ju ocksa nara till hands
 att lata den teoretiska firklaringen af de goda och daliga tiderna
 utga fran denna faktiska vaxling i bildandet af fast kapital.

 Fran kapitalbildningen i den konkreta mening vi har tagit
 ordet maste sparandet skiljas sasom en funktion for sig. Svall
 produktionen som isynnerhet utnyttjandet af de varaktiga fore-
 malen erfordra ett vantande pa frukterna af det produktiva ar-
 betet. Detta >>vintande>> ir det, som langifvaren atar sig2. Den
 konkreta kapitalbildningen f6rhaller sig till sparandet sasom efter-
 fragan till tillgangen pa en viss produktiv tjanst, namligen van-
 tandet. Harmed ar ocksg mojligheten gifven till en bristande
 ofverensstammelse mellan de tendenser, som gira sig gallande for
 kapitalbildandet och f6r sparandet. I denna observation ligger i
 sjalfva verket uppslaget till en djupare f6rklaring af vaxlingen
 mellan goda och daliga tider.

 Under olika tider kan sparandet mer eller mindre tagas i an-
 sprak af firetagsamheten pa den konkreta kapitalbildningens om-
 ra.de. F6r att studera detta f6rhallande har man att undersoka

 lanemarknadens knapphet, hvars basta index uppenbarligen ar pri-
 set pi vantandet, d. v. s. rantefoten.

 Det ar ett egendomligt faktum, att rantefoten, som utan
 tvifvel ar det viktigaste af alla pris och ifver hufvud ett af de
 mest betydelsefulla af alla ekonomiska data, icke gjorts till fire-

 ' Jfr fig. 2 (f6regaende afhandling), som f6restaller samma kurva.
 2 Se vidare: )The Nature and Necessity of Interest)) Ch. I och Ch. IV.
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 mnl f6r en mera fullstdindig och systematisk statistik. Medan
 bfriga pris registeras ratt omsorgsfullt, finner man endast spar-
 samma data om rintefoten. Och medan vetenskapsmin och or-
 gan for finansvdirlden fista mycken vikt vid konstruktionen af
 ?index numbers> fbr varuprisen, sa har man, mig veterligen, dinnu
 icke f6irs6kt att astadkomma nagot )>index number'> f6r rdinte-
 foten. Om man haMler sig till tiden efter 1870, kan man med fog
 tala om en internationell Dpenningmarknad.>, om en varldsmark-
 nad fbr vdintandet eller kapitalnyttjandet. Da vi fdrut s6kt skaffa
 oss en index fbr vixlingarna i varldens konkreta kapitalbildning,
 dr det naturligt att fu sbka en index f6r vantandets knapphet i
 varldsmarknaden. Som ett fbrsta f6rs6k i denna riktning har jagr
 valt att sammansla bankrantan i London, Paris och Berlin samt
 vixeldiskontot i New-York, Denna index motsvarar i det hela

 det andamal, vi fijr bgonblicket ha i sikte. Om rantefoten dir h'g
 pa en af de valda platserna och hbg pa en annan, so beror den
 hoga rdintefoten pa tillfalligheter, som icke ange n'agon verklig
 knapphet pai vdirldsmarknaden och som dirfdr heller icke bbra
 alltfdr starkt markeras af var index-kurva. Daremot maste en

 knapphet, som kanns i alla lander, mycket tydligt framtrada i var
 index. Kurvan (3) i figrur (3) anger summan af arsmedeltalen af
 de namnda diskontosatserna fdr hvarje Or froan och med i8691.

 1 Diskontosatserna dro f6r aren i889--i902 de, som anges i ,,Statistisches Jahrbuch
 fiir das Deutsche Reich)); f6r tidigare 'ar aro de limtade ur Fisher: ))Appreciation and inte-
 rest), Publications of the American Economic Association, Vol. XI, n:o 4. Beskrifningen
 pA vixlar i New-York dr icke fuillt densamma i bada kdllorna, meni fbr de ar, fdr hvilka
 b?ada ha uppgifter, aro divergenserna mellan dessa obetydliga.

 Siffrorna inieh'allas i fbljande tabell:

 z
 z n r (I CI t- C/C

 Kr P;cl =j 3 Kr cJ u =r~~~~~~~~~~~~~~~~~~cl 0
 CtCt~~~~~~~~~~~~- a c r Arc c1 Ar ta'3O p 0 rt " 0 E P 3 0 3~~~~~~~ ihl~~~~~~~~~~1

 1869 4,i 2,5 3,2 9,I i8,91 i88I 4, 3,9 3,5 5,2 17,0 1893 4,07 2,50 3,07 7," 16,75
 70 4,8 4,o 3,x 7,2 19,i 82 4,5 3,8 4,I 5,7 i8,i 94 3,r2 2,50 2,ri 3,40 I, 3
 71 4,2 5,7 2,i 6,r i8,9 83 4,1 3,I 3,6 5,5 16,3 95 3,14 2,Io 2,00 3,87 II,ii
 72 4,3 5,x 4,X 8,o 2I,5 84 4,0 3,o 3,0 5,2 15,6 96 3,66 2,oo 2,48 5,88 14,02
 73 5,o 5,2 4,8 I0,3 25,3 85 4,I 3,0 2,9 4,r 14,I 97 3,8 i2,oo 2,63 3,87 12,310
 74 4,4 4,3 3,7 6,o i8,4 86 3,3 3,0 3,0 4,7' 14,0 98 4.27 2,20 3,24 4,23 13,94
 75 4,7 4,o 3,2 5,5 17,4 87 3,4 3,0 3,3 5,7 15,4 99 5 ,o. 3,06 3,74 4,28 i6,I2
 76 4,i 3,4 2,6 5,2 15,3 88 3,3 3,0 3,3 4,9 14,8 I900 5,33 3,2s 3,96 4,73 17,27
 77 4,4 2,3 2,9 5,2 14,8, 89 3,68 3,09 3 ,o85 15,40 OI 4,10 3,00 3,72 4,48 15,30
 78 4,3 2,2 3,8 4,8 I 5, 90 4,52 3,00 4,55 5,92 I7,99 02 3,32 3,00 3,33 5,04 I4,69
 79 3,7 2,6 2,5 5j,o 13,8 91 3,78 3,oo 3,26 5,87 15,91
 80 4,2 2,8 2,8 5,2 15,0 92 3,20 2,7o 2,49 4,46112.85
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 En blick pa diagrammet visar, att vantandet ar rikligt un-
 der depressionsperioder, men knappt under goda tider. En upp-
 atgaende period borjar alltid vid den tid, da rantefotens index
 natt sitt minimum. Denna enkla observation maste inregistreras
 bland de elementira fakta, fran hvilka firklaringen af goda och
 daliga tider har att utga.

 * *

 Att vid vissa tider en plotslig okning af den fasta kapital-
 bildningen firekommer, ar ett faktum. Men hur detta ifver huf-
 vud ar mojligt, krifver en narmare firklaring. Hvarifran komma
 de besparingar, som behofvas for denna okning af kapitalbild-
 ningen? Den populara uppfattningen ar nog den, att under daliga
 tider samlas mycket pengar, som icke kan finna lnimplig placering.
 Dessa lediga besparingar fc anvandning vid en begynnande upp-
 svingsperiod och mojliggora en stark 6kning af det fasta kapitalet.
 Ett dylikt forestallningssatt sparas ganska ofta afven i den veten-
 skapliga litteraturen. En sa kunnig forfattare som Spiethoff, som
 i det hela har en sa riktig syn pa krisproblemet, har pa denna
 punkt icke lyckats frigbra sig fran det populara askadningssattet;
 och hans framstallning har icke kunnat undga att lida darafl. Vi
 ha redan sett, att det ar omojligt att pa detta satt uppspara pen-
 gar. Icke heller kan ett samhalle, sasom den klassiska national-
 ekonomien synes ha forestallt sig, i storre omfattning samla en
 fond af existensmedel att lefva pa, medan den starka produktio-
 nen af fast kapital pagar. De nyttigheter, som omedelbart tjana
 vara behof, aro mestadels af den natur, att de icke lampligen kunna
 produceras langt pa forhand. Hvad daremot ett samhalle kan
 skaffa sig i reserv, ar en stor, oanvand produktionsformaga. Det
 ar just hvad som sker under en depressionsperiod. Jag skall nu

 1 Spiethoff, Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberproduktion. Schmollers Jahr-
 buch Bd. 26, s. 731 och 743: ))Indem hier ein Teil des Gesamteinkommens kapitalisiert
 wird, geht er dem Konsum verloren, denn in der Depression wird das sich bildende Kapital
 nicht durchweg reproduktiv verwendet, sondern es wird in grossen Massen miissig ange-
 sammelt und verstarkt die verfiigbaren Fonds. Indem also wahrend der Depression dem
 nicht zum unmittelbaren Verbrauch gelangenden Teil des Gesamteinkommens fur eine mehr
 oder weniger grosse Portion das Erganzungsstiick des reproduktivem Verbrauchs fehlt, muss
 ein Teil der Produktion unkonsumiert bleiben. Fur die Depression gilt, dass in einer gr6s-
 seren Anzahl von Fallen dem Tausch Ware-Geld der andere Tausch Geld-Ware nicht
 folgt, sonder unterbleibt, und an seiner Statt das Geld in die grossen Reservoire wandert.,
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 soka visa, hur man rimligen bir tanka sig, att detta gar till. First
 och framst uppvaxer, mahanda ocks, utbildas, da en mangd ar-
 betare, som under de radande forhallandena icke finner full sys-
 selsattning. I ledande produktionsbranscher finnes redan vid de-
 pressionsperiodens b6rjan fir mycket fast kapital; och som den
 fasta kapitalbildningen fortgar under hela perioden, ehuru i ett
 nagot langsammare tempo, kan man antaga, att de fiesta produk-
 tionsgrenar smaningom forses med fast kapital i en omfattning,
 som ar tillracklig icke blott for den lopande produktionen, utan
 ocksa fir en betydande utvidgning af densamma. Det rirliga ka-
 pitalet har ocksa en for ringa sysselsattning, hvilket visar sig
 dari, att omsattningen firsiggar onodigt langsamt.

 Den f6regaende hiogkonjunkturen har bragt produktions-
 f6rmag,an pa nagra omraden, sarskildt inom transportvasendet och
 storindustrien, till en mycket hog niva, under det ifriga omraden
 firsummats, jordbruket kanske mest. Detta rattas under depres-
 sionsperioden; de nytillkommande produktionskrafterna anvandas
 foretradesvis p'a dessa forsummade omraden, sa att produktions-
 firmagan dar drifs upp nagot sa nar i jamnhojd med hvad den
 ar inom de ofriga. Genom denna process har samhillet vid slu-
 tet af depressionsperioden natt en mera harmonisk och allsidig ut-
 bildning af sin produktionsf6rm,ga. Denna ir ocksa, enligt hvad
 som nyss sagts, nagot stirre an som behifs fir den lopande
 konsumtionen.

 Samhallet besitter alltsa vid birjan af en uppsvingsperiod
 i det stora hela en latent produktionsfirmiga, som kan tagas i an-
 sprak fir bildandet af fast kapital, utan att den lipande konsum-
 tionen, afven om den skulle vaxa n,got, behofver bli lidande
 darp,. Detta tillgar sa, att en del produktionskrafter ofverf6ras
 frdn yrken, dar de icke haft full sysselsattning, till produktionen
 af fast kapital. I mycket stor skala sker en sadan 6fverforing af
 arbelare fran jordbruket till industrien. Denna ifverfiring torde
 till och med ofta nog drifvas sa lIngt, att jordbruket icke blott
 mister sina ifverfldiga arbetskrafter, utan ocksa tar skada till
 sin produktionsformSga. Om detta ar fallet, sa firklaras 6knin-
 gen i konstruktionen af fast kapital till en del af en motsvarande
 minskning i produktionen af lifsfimrndenheter. Afven om man
 icke gitt sa l!ngt, si har dock jordbruket genom infirande af
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 arbetsbesparande maskiner kunnat lamna fran sig nAgot af sin
 gamla arbetskraft, hvartill naturligtvis komner den naturliga till-
 vaxten af arbetarstammen. Det ar sirskildt de stora industrilan-

 derna, England, senare ocksa Tyskiand, som visa en betydande
 absolut minskning af jordbruksarbetarnes antal vid sidan af 6k-
 ningen af industriarbetarnes antal och af hela folkmangrden. Man
 kan antaga, att denna 6fverflyttning, som statistiken konstaterar fbr
 Idnga perioder', hufvudsakligen 'ager rum under Ygoda tider',.
 De goda tiderna karakt'ariseras alltsa. ddraf att samhdillets pro-
 duktionskrafter i stor utstrackning dragas frdn tiligodoseendet af
 l6pande behof till konstruktion af fast kapital, d. v. s. till linda-
 ma" som f6retradesvis tillhi6ra framtiden. Ett exempel skall nar-
 mare belysa, hur detta gar till. Den minskade hveteproduktionen
 i England uppvages visserligen af en dkad hveteproduktion i
 Amerika. Men antalet arbetare, som dragas fr tn jordbruket i Eng-
 land, mdste vara betydligt stbrre din det, som i deras st'alle fdr
 sysselsattning i Amerika; ty arbetsl6nen dir dar h6gy-re och pro-
 duktens pris Iagre trots frakten. Soaedes har i det hela en viss
 mangd produktionskrafter dragits frdn den omedelbara hvetepro-
 duktionen till konstruktion af jarnvagar och ocean'angare, jarnverk,
 skeppsvarf; maskinverkstader, kol- och jarngrufvor och andra var-

 Nedansttende tabell, som ir utdragen ur den sid. 6o nimnda kallan (s. 362),
 visar (i afrundade tusental) antalet personer, sysselsatta i olika yrken i England och Wales
 f6r hvart tionde 'ar. I understa raden har jag satt till folkmiingden (i millioner); ft5r tren
 i86i-1891 firo siffrorna frAn samma klla (sid 400o; ft5r 185 frAn Whitakers' Almanack
 1903 sid. 325. Det framgar tydligt, att, medan jordbruksarbetarnes antal minskats till hAlf-
 ten, den vAsentliga 6kningen igt rum inom industrier, sorn framstilla fast kapital sait kol.

 Industrigrupp A r
 i85i 186i i 87 i88i i89i igo9

 Akerbruk........ i,905 1,803 1,424 1,200 I,0oo 988
 Byggnadsindustri . . . 399 472 583 687 701 946
 Kolgrufvor.193... I93 271 315 384 519 649
 Bomullsindustri .415. 415 492 509 552 6o6 582
 Ylleindustri . . . . . 256 230 247 240 258 236
 Silkeindustri. .131 ii6 83 6r 52 39
 JAim- och stalindustri . 95 130 19I 201 202 216
 Maskin- och skeppsbyggeri 81 I24 173 217 292
 Skrdderi .1...... I39 143 I50 i6i 209 259
 Skomnakeri....... 244 256 225 224 249 251
 Tryckeri och bokbinderi . 33 47 64 88 122 150
 M63belindustri . . 48 64 75 84 101 122
 FolkmAngd.). . . .I 791 20,1 22,81 26,;i 29,1] 32,6,
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 aktiga produktionsmedel, som alla direkt eller indirekt till nagon
 del ha till uppgift att medverka vid tillfredsstillandet af hvete-
 konsumenternas behof, men som icke fylla detta indamal forr in
 i framtiden. Man kan ju latt tanka sig, att denna fbrandring i
 hveteproduktionens teknik, ifven om den i sig sjalf ar nyttig, sker
 for hastigt, sa att under en kort tid (det s. k. ekonomiska upp-
 svinget) en for stor mangd produktionskraft uppoffras pa fram-
 stallandet af produktionsmedel, som visserligen i framtiden skola
 tjana sitt syfte, men som icke matta nagon mage i dag. Det ar
 detta, som afses med uttrycket, att samhallets produktionsf6rmaga
 i f6r stor utstrackning har riktats pa framtiden, under det den
 lopande konsumtionen blifvit relativt f6rsummad. Ett dylikt fel i
 ledningen af den samhalleliga produktionen ir uppenbarligen afen
 annan natur in den felaktiga uppskattning af de sarskilda behof-
 ven, som ar orsaken till partiella storingar. Det ar af vikt, att
 man gor klart for sig, hur denna allmanna missriktning af pro-
 duktionen tar sig ut i verkligheten, ty det ar, som vi i det fjl-
 jande skola se, pa den, som vaxlingarna mellan goda och daliga
 tider vasentligen bero.

 Den stegring af den fasta kapitalbildningen, som intra-
 der med de goda tiderna, mojliggores, sasom vi nu sett, huf-
 vudsakligen genom en fullstandigare sysselsattning af produk-
 tionskrafterna, alltsa genom en okning af det samhalleliga arbetets
 produktivitet. Fran privatekonomisk synpunkt ter sig denna
 okning som en bkning af inkomster med en daraf foljande
 okning af besparingarna. Men okningen af det fasta kapitalet ar
 icke helt och hallet resultatet af nya besparingar. Till nagon del
 kan denna okning bero darpa, att rorligt kapital f6rvandlats till
 fast. Den lopande omsittningen behbfver icke hela den kvantitet
 af kapitalnyttjande, som under depressionsperioden har anvandts
 for densamma. Afven om produktionen under goda tider stegras
 ratt betydligt, kan man tanka sig, att omsattningshastigheten bkas
 anda snabbare, sa att en viss mangd rorligt kapital blir disponi-
 bel f6r den fasta kapitalbildningen. Det behbfs ju endast, att en
 ringa del af det rorliga kapitalet p5 detta satt transformeras till
 fast, for att nybildningen af fast kapital, atminstone momentant,
 skall erhalla en stark tillvaxt. Under normala tider kan man

 kanske ansla de besparingar, som i den engelska folkhushallnin-
 gen i genomsnitt pr dag bli disponibla f6r bildandet af nytt kapi-
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 tal, till en million pund sterling'. Den del af det rorliga, fdrut
 investerade kapitalet, som for hvar dag anyo blir disponibel, ar
 emellertid med all sannolikhet m,nga ginger storre.

 Transformeringen af rirligt kapital till fast firsiggrr i verk-
 ligheten tamligen omarkbart. Medel, som f6rut varit anvanda till
 diskontering af en vaxel, fastlasas, t. ex. i en jarnvagsanlaggning.
 PA detta satt kan nagon del af det vantande, som forut onodigt-
 vis anvandts i det rorliga kapitalets tjanst, ofverflyttas till det
 fasta kapitalet. Och om denna ofverflyttning endast sker i smipor-
 tioner, ar det icke sakert, att man observerar den. Resultatet
 maste emellertid f6rr eller senare visa sig dari, att diskontosatserna
 stiga. Det ar namligen tydligt, att den fasta kapitalbildningen i
 en uppsvingsperiod absorberar sA stora summor, att vantandet
 blir knappt afven for korta lUn. Det rijrliga kapitalet maste emel-
 lertid finna det nidvandiga vantandet och mgste darfor ocksa
 betala ett hogre pris an forut. Diskontosatserna kunna pi denna
 grund anses som en god index fir de ansprdk, som den fasta
 kapitalbildningen staller pa marknaden, trots det att diskontosat-
 serna narmast blott karaktarisera marknaden for korta l,n. Hari

 ligger ett rattfardigande af den index, vi valt for rantefoten.

 C. Va.xlingen mellan goda och dAliga tider.

 Genom det firegaende ha vi vunnit den empiriska grund-
 valen fir en losning af vart problem. Lit oss nu pi denna grund-
 val skrida till den teoretiska f6rklaringen af vaxlingen mellan goda
 och d&liga tider. En lag rantefot verkar uppenbarligen som ett
 starkt incitament till bildandet af fast kapital. Med en gifven af-
 kastning ar vardet af det fasta kapitalet h6gre, i samma man som
 rantefoten ar lg. Utsikter till betydande kapitalvinster ippna sig
 darfir under tider af lg rantefot, och foretagsamheten sporras.
 FrAn en annan synpunkt kan sagas, att det finns alltid en mangd
 mojligheter f6r foretag, som fordra mycket fast kapital och som
 darfor icke lona sig vid en hogre rantefot. SA snart emellertid
 rantefoten sjunker tillrackligt lgt, bli dessa foretag lonande, och

 1 Sir Robert Giffen sager i sitt foredrag'vid British Association's senaste m6te
 (september I903) att de forenade konungarikenas kapital vuxit fran omkring o1 milliarder
 pund I885 till omkring i5 milliarder pund. Detta gbr rundt 300 millioner pund i genom-
 snitt f6r hvart och ett af de I7 ar, som f6rflutit. Journal of the Royal Statistical Society,
 september I903, s. 583.

 Ekonomisk Tidskrift. 1904. 5
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 det kan icke droja allt for lange, innan mijligheterna bbrja om-
 sattas i verklighet. Om en jarnvag, som beraknas komma att
 lamna en arlig afkastning af 400 tusen kronor netto, kostar o1
 millioner kronor, sa kan den icke byggas, sa lainge rantefoten ar
 5 ?/0, men om rsntefoten gar ned till 3 ?/o, blir f6retaget 6lnande
 och kommer sannolikt att sittas i verket. For den ekonomiska

 mojligheten af att konstruera sardeles varaktiga kapitalfiremal ir
 rantefoten den afgirande faktorn. Och som det i vara dagar
 just ar de varaktiga anliggningarna, som absorbera hufvudmassan
 af kapitalnyttjandet, maste vi vanta, att rantefotens vaxlingar bli
 helt och hillet bestammande for vaxlingarna i konstruktionen af
 fast kapital.

 Diagrammet (fig. 3) visar ocks,, att s, snart rantefoten
 natt ett minimum, begynner en period af stark stegring i kon-
 struktionen af fast kapital. Till foljd hiraf stiger naturligtvis rante-
 foten och stiger s, lange, att det till sist blir omojligt att fort-
 satta konstruktionen af fast kapital i samma skala. D, intrader
 en depressionsperiod, under hvilken relativt litet fast kapital bil-
 das. Foljden hiraf ar naturligtvis, att rantefoten sjunker, anda
 till dess den nar en s/ lig niva, att firetagsamheten ,ter vackes
 till lif.

 Harmed ha vi erh/llit grundlinjera till en vetenskaplig for-
 klaring af vaxlingen mellan goda och daliga tider. Vid ofver-
 gingen intrader ofta en kris. Det vasentliga momentet i denna
 kris ar rantefotens stegring eller, om man sa vill, den tilltagande

 knappheten p, 1,nbart kapital. Om alla firetag fran birjan till-
 forsakrade sig allt det kapitalnyttjande, som de behofva for fram-
 tiden, sa skulle ju en knapphet pa Ilnemarknaden icke direkt be-
 hofva utsatta dem fir nagon fara. Men nu firhaller det sig som
 bekant icke si. De fiesta firetagare lita i stirre eller mindre ut-
 strackning p, sin kredit, d. v. s. de berakna att i framtiden p&i
 linemarknaden kunna erhalla det kapitalnyttjande, de kunna behofva
 utofver hvad de en gAng fir alla tillfirsakrat sig. Och det ar
 sannolikt att i tider af lig rantefot en mangd firetag grundas pa
 den firutsattning, att kapitalnyttjande i framtiden skall sta att fa
 till ofdrdndradt pris. Denna optimism gynnas af den allmanna
 och afven af mAnga vetenskapsman understidda firestallningen,
 att rantefoten har en naturlig och nidvandig tendens att falla.
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 Det visar sig emellertid vid en kris, att man hdr begitt
 en mycket farlig missrakning. Genom h6igkonjunkturens starka
 stegring af raintefoten uteslutes en mangd foretag frAn m6jlig-
 heten att lAna pA. sAdana vilikor, som man vid den ursprungliga
 rentabilitetsberdikningen ftSrutsatt. Dirtill kommer, att anlaggnin,
 garnas kapitalvdirde sjunker, i samma mAn som rantefoten stiger,
 f6rutsatt att afkastningen f6rblir of6rdindrad. Darigenom minskas
 pl6tsligt den sakerhet, som kan bjudas f6r ett lAn; och det kan
 sAlunda handa, att bfverhufvud hvarje m6jlighet att erhdlla IAn
 st'anges. Under sAdana fbrhAllanden ar det fara vardt, att
 Atskilliga fdretag gA omkull och naturligtvis ocksA draga andra med
 sig i fallet.

 Den djupaste grunden hartill 'ir brist pA den produktions-
 faktor, som kallas vantande. Denna brist visar sig ej blott i
 svArigheten att erhAlla IAn utan ocksA i svArighet att finna kdopare
 till konkreta kapitalprodukter. Den som k6per ett hus eller ett
 parti tackjarn Atar sig i sjalfva verket en viss mangd vantande.
 Men om denna faktor dr knapp, sA blir det ondt om sAdana
 k6pare, och prisen pA kapitalfiiremAlen sjunka'. Erfarenheten
 visar ocksA, att starkt fallande pris pA rAmaterial, halifabrikat och
 varaktiga kapitalf6remAl hbra till de mest typiska fbreteelserna
 under ekonomiska kriser. Dessa reduktioner af produkternas
 vdirden gdra det ombjligt f6ir en mangd producenter att uppfylla
 sina ingAngna f6irpliktelser.

 Fibretagarens vana att fbr en stor del af sitt IAnebehof
 lita pA framtiden underst6ider naturligtvis tendensen att skapa f6r
 mycket fast kapital. Men afven om ett ftSretag genom f6rsdljning
 af aktier och obligationer pa f6rhand f6rsakrat sig om en tillrack-
 lig mangd vantande, sA kan det handa, att dessa vardepapper till
 stor del aro placerade i spekulativa hander, som icke sj"alfva
 disponera det erforderliga kapitalnyttjandet, utan aro beroende af
 bankemas fiirstrdckningar. Under sAdana fbrhAllanden ar i sjalfva
 verket en del af bankenas till utseendet rdrliga kapital enga-
 geradt i de namnda f6retagen och ar sAlunda i verkligheten fast
 kapital. Socialekonomiskt sedt betyder detta, att den fasta kapi-

 1Bristen pi vAntande framtr&der diri, att ingen vill 6fvertaga befintligt konkret
 kapital, icke precis dIrft5r att man icke tror, att det skall kunna lAmna den berAknade af-
 kastningen, utan just dirf6r att man icke vill vinta.
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 talbildningen drifvits langre, an som synes af de summor, somi
 fir sadant andamal direkt dragits fran marknaden.

 Med stigande rantefot och fallande kapitalvirden blir situa-
 tionen forr eller senare ohallbar. En kris intrider, som yttrar
 sig dari, att de f6retag och de spekulanter, som icke tillforsakrat
 sig om en tillracklig kvantitet kapitalnyttjande, pl6tsligt finna, att
 de icke kunna erhalla det kapitalnyttjande, de gjort rakning pa, i
 hvarje fall icke till antagligt pris'. Detta ar den verkliga inne.
 b6rden af den inom affarsvarlden gangse f6rklaringen, enligt hvilken
 krisen beror pa en fir stark anspanning af ,krediten,.

 En allman kris har det gemensamt med de partiella storingar,
 vi i f6regaende afdelning behandlat, att den beror pa en missrakning.
 Men det ar nu icke narmast fraga om en felaktig uppskattning af de
 olika behofvens relativa styrka; hvadmanz rdiknat mistepa, r ti/lg zn-
 gen pa en viss produktionsfaktor, ndmligen viidtandet. I sin hel-
 het har samhillet konstruerat for mycket fast kapital, hvarigenom
 de samhalleliga produktionskrafterna i f6r hog grad riktats pa ett
 battre tillfredsstallande af framtidens behof i allmanhet. Det kan

 nog handa, eller det kan atminstone tankas, att de olika sidorna
 af konsumtionen tillgodoses ganska proportionerligt. Men i det
 hela har den lIopande konsumtionen blifvit for litet tillgodosedd,
 det har bragts fir stora offer fir framtiden. Detta har till filjd,
 att den samhalleliga varderingen af framtida nyttigheter relativt
 till nutida sjunker. Pa lanemarknaden far detta sitt uttryck dari,
 att rantefoten stiger.

 Foretagarne, de som narmast bestamma ofver konstruk-
 tionen af fast kapital, ha tankt sig att allt framgent kunna erhalla
 allt kapitalnyttjande, de beh6fva, och fa det till ett visst lagt pris.
 De ha med andra ord ofverskattat samhallets lust att spara,
 bokstafligen dragit f6r stora vaxlar pa sina medmanniskors villig-
 het att hvar i sin stad afsatta nagot fir sin framtid. Detta miss-

 En mangd kris-teoretiker, bland dem sarskildt de, som statt det verkliga affars-
 lifvet nara, ha med riktig instinkt gjort denna brist pa lanbart kapital till utgangspunkt
 f6r sina f6rklaringar. Hvad som felats dessa f6rfattare, har val hufvudsakligen varit en
 klar, realistisk uppfattning af kapitalet och dess funktioner. Jfr Spiethoff's ofvan (sid. 63)
 citerade afhandling; betraffande aldre forfattare: v. Bergmann, Krisentheorien. Kap. IV.
 Vida narmare sakens kama kommer Jevons, da han s6ker f6rklaringen till kriserna i f6r-
 andringar af det konkreta kapitalet, sarskildt i den periodvisa stegringen af hvad jag
 har kallat den fasta kapitalbildningen. ))Investigations in Currency and Finance), s. 27
 -30. - Detta ar ocksa en hufvudsynpunkt i Burton's f6rtjanstfulla ))Financial Crises)).
 (Se sid. 68).
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 tag har gynnats genom det beslojande af kapitalmarknadens
 verkliga knapphet, som blir en foljd af det nyss omnamnda bruket,
 att f6retagen icke med en g,ng tillfirsakra sig allt det kapital-
 nyttjande, de beh6fva.

 Den djupaste orsaken till kriser ar alltsa, att samhallet icke
 lyckas f6rdela sina produktionskrafter mellan nutida och framtida
 andam,l i ett f6rhallande, som fullt motsvarar individernas lust
 att f6rdela sina inkomster mellan nutid och framtid. Eller n.got
 noggrannare uttryckt: ledningen af den samhilleliga produktionen
 ar icke sadan, att de olikartade behofven tillgodoses med tillb6rlig
 hansyn till den mangd vantande, deras tillfredsstallande krafver, och
 till mjiligheten att erhalla detta vantande.

 Det ar tydligt, att dessa missforh,llanden skola framtrada
 skarpare, i samma man som det blir vanligt att i stoirre utstrack-
 ning grunda firetag och spekulationer zp, kredit,, d. v. s. p, en
 forhoppning att fir framtiden kunna disponera ett kapital, som
 man icke tillfoirsaikrat sig nagon dispositionsri// ofver'. Fond-
 b6rsen, som vanligen i hog grad litar p, lnta medel, ir darfor
 ocksa sarskildt kanslig f6r kriser. Isynnerhet ar detta f6rhallan-
 det i Firenta Staterna. Till f6ljd af det amerikanska banksyste-
 met samlas i Newyork en betydande del af bankernas reserver.
 Detta disponibla kapital utlinas till fondb6rsen; och bankernas
 reserver tjana foljaktligen i stor utstrackning att f6rse spekulanter
 med det kapitalnyttjande, dessa icke sjalfva disponera. Faktiskt
 bestir alltsA bankernas till utseendet rirliga kapital i jarnvigar
 och andra varaktiga kapitalfbremMl. Denna slags utlfning m,ste
 inskrankas, s5 snart varuomsattningen, sarskildt skordens forsalj-
 ning, gor sina ansprak pa bankernas reserver gallande. Pa hosten
 intraffar darf6r latt en kris, som kan inskranka sig till de svagaste
 spekulanternas fall, men som under ogynnsamma f6rhallanden kan
 antaga mycket allvarsamma former2.

 ))One of the most serious promotives of crises in the United States is the fact
 that so large a share of the capital required in manufacturing establishments and in other
 enterprises is furnished by discounts obtained from banks instead of by permanent capital
 or by long-time loans or bonds.), Burton, )Financial Crises)) s. 263. - Bageot, som
 kande fragan fran dess praktiska sida, skref: ))Part of every mania is caused by
 the impossibility to get people to confine themselves to the amount of business for
 which their capital is sufficient, and in which they can engage safely. (Cit. hos
 Burton, s. 222).

 2 Jfr. Sprague's skildring af )The New-York Money Market, Economic Tournal
 Mars 1903.
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 En allman kris af den natur, som vi nu skildrat, ,tf6ljes,
 man kan val saga i regeln, af omstandigheter, som f6rsvara den-
 samma och som ha sin grund i en mer eller mindre utpraglad
 ifverspekulation. Naturligtvis filjer garna med de goda tiderna
 en optimistisk syn pa framtiden afven med hansyn till den all-
 manna prisbildningen och till den industriella produktionens moj-
 ligheter. En mangd f6retag grundas pa en ifverskattning af
 behofvet och darmed af foretagens blifvande afkastning. Afven
 om ett foretag ndgon gang i framtiden kommer att ge den
 aikastning man beraknat, kan det handa, att detta driojer mycket
 lange. Under den starka konstruktionen af fast kapital ha ocksa
 prisera p& material och arbete stigit betydligt. For de allra
 fiesta foretag, som genomf6ras under goda tider, stalla sig af
 denna orsak kostnadema vasentligt hogre an normalt, och darfor
 val ocksa h6gre an man beraknat1.

 Alla dessa orsaker bidraga till att sanka firetagens afkast-
 ning langt under hvad som beraknats. Denna omstandighet
 m,ste i och f6r sig f6rsvaga deras kredit. Da nu dartill line-
 marknaden vid krisens intrade betydligt sammandrages, s, blir detta
 dodsst6ten for en mangd firetag, som icke kunna drifvas utan kredit.

 Afven om ett f6retag, t. ex. genom att upptaga ett obliga-
 tionslin, en gcng for alla tillf6rsakrat sig den nodiga mangden
 kapitalnyttjande, kan det andd under de namnda f6rhdllandena
 raka illa ut. Ar namligen det ISnta kapitalet f6r stort i f6rhal-
 lande till det egna, s, kan det handa, att dep minskade afkast-
 ningen icke ens racker till f6r f6rrantning af det lanta kapitalet.
 Det kan da handa, att de ursprungliga agarne fa gi ifran f6reta-
 get och lamna det i andra hander. Fran folkhushillningens syn-
 punkt kunna s,dana f6randringar synas tamligen betydelselbsa;
 de bilda heller aldrig den djupare socialekonomiska innebirden af
 en kris, men naturligtvis medf6ra alla betalningsinstallelser ytter-
 ligare rubbningar till verklig skada f6r naringslifvet.

 I Amerika ar det ganska vanligt, att jarnvagar, sparvagar,
 gasverk och dylika f6retag, afvensom Stskilliga truster lana allt
 det kapital, som firetaget krafver; aktiekapitalet, som da brukar
 sattas till samma belopp, ar alltsoa helt och hillet nominellt2.

 1 Jfr. Burton's uppgifter anglende byggnadskostnadema f6r amerikanska jimvigar
 under goda och daliga tider. ))Financial Crises)) s. 86-88.

 2 Jenks, )The Trust Problem)) s. 82, 83.
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 Det behifs naturligtvis endast en helt obetydlig depression for
 att s.dana foretag skola komma pi obestind; de bilda dairfor
 ocksa en synnerligen kinslig indikator f6r dAliga tider. Dels p,
 grund haraf, dels pa grund af de moment af ofverspekulation,
 som nyss omnamndes, men naturligtvis ocksa pA grund af den
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 ledande roll, som jirnvaigsbyggandet spelar i den amerikanska
 industrien, ger den f6r detta land egendomliga statistiken ofver
 jarnvagar, som komma pi obestind, en ganska trogen bild af
 vaxlingen mellan goda och d/liga tider. Ofvanstiende diagram
 (fig. 4) visar langden i tusentals engelska mil af nybyggda jarn-
 vagar f6r hvart ar fr,n och med I868 (kurvan III) afvensom sam-
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 manlagda langden i tusentals engelska mil af jarnvagar ,placed
 under receiverships and sold under foreclosure, for hvart ar fran
 och med 1876 (kurvan II)1. Man ser, hur en tid af lifligt jarn-
 vigsbyggande (alltsa en period med stark fast kapitalbildning)
 foljes af en kris och sedan af en tid med relativt ringa jarn-
 vagsbyggande (depression). Sarskildt anmarkningsvard ar den
 stora jarnvagskrisen I893, som afslutade 8o-talets febrila jarn-
 vagsbyggande.

 En pl6tslig minskning i konstruktionen af fast kapital har
 sekundlra verkningar af vidt rickande betydelse. Det ar kanske
 i framsta rummet dessa sekundara verkningar, som ge depressions-
 perioderna deras karaktar. Framstallningen af det fasta kapitalet
 forutsatter i allmanhet en omfattande anvandning af varaktiga
 produktionsmedel. Under en tid af lifligt jarnvags- eller sparvags-
 byggande utvidgas gamla jarnverk och nya byggas. Ofver hufvud
 soker man att s& vidt mijligt fylla higkonjunkturens maximibehof.
 Hari lyckas man visserligen aldrig fullt2, ty, sasom vi i forra
 afhandlingen (sid. 25) sett, stiga priserna under higkonjunkturer
 vanligen vida ofver de normala produktionskostnaderna. Emel-
 lertid har man under den uppitgaende perioden skapat en mangd
 fast kapital, som icke har ndgon annan uppgift an att tjana som
 medel f6r produktionen af annat fast kapital. Man har oppnat
 nya kol- och jarngrufvor, byggt nya jarn- och stalverk, nya varf,
 maskinfabriker, sggverk, tegelbruk o. s. v. Nar nu depressionen

 1 Statistical Abstract of the United States I902. S. 404 och 414. Kurvan I pa
 figuren f6restaller jarnvagarnes godstrafik; enheten ar har tv, milliarder ton-mil (s. 408).
 Denna kurva kan betraktas som en index fbr den allmanna utvecklingen af F6renta Staternas

 produktion. Den visar, att en depressionsperiod endast medf6r en relativt ytterst ringa
 minskning, eller t. o. m. endast en langsammare 6kning i den samhalleliga produktionen,
 tagen som helhet. Talet om att under dAliga tider ,allting star stilla,), oingenting finnes
 att g6ra) o. s. v. innebar alltsa en betydlig 6fverdrift. Si lange man fasthAller vid en
 dylik uppfattning, ar en f6rklaring af vaxlingen mellan goda och daliga tider helt enkelt
 om6jlig. Jfr f6r 6frigt fig. 2, firegaende afhandling.

 2 Detta beror darpa, att de erforderliga varaktiga produktionsmedlen icke sa hastigt
 kunna tillskapas. F6r en rationell produktion at jam och stAl fordras i vAra dagar kolossala
 anliggningar. Afven kolproduktionen begransas genom svirigheten att oppna nya gruffilt.
 Betraffande basta angkol i S6dra Wales sager en expert, att nya f6retag beh6fva fiera ar
 for att utvecklas och krtfva mycket stora kapital. Journal of the Royal Statistical Society
 Sept. 1903. S. 486.
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 intrader och f6retagsamheten drar sig ifrin jarnvags- och sp.r-
 vagsanlaggningar, fartygs-, fabriks- och husbyggnader o. s. v., sa
 blir den nyssnamnda kategorien af varaktiga produktionsmedel
 till stor del 6fverflodig. Just p, grund af sin varaktiga natur
 finnes den produktionsf6rmaga, som pa detta omr/de en gang
 skapats, sedan kvar. D. emellertid behofvet vasentligen minskats,
 intrader med nodvandighet en period, da produktionsfdrmagan
 ofverstiger behofvet, det ar en depressionsperiod.

 Liksom man under higkonjunkturen icke f6rmar i ett
 ogonblick skapa de varaktiga produktionsmedel, som efterfrigas,
 sa kan man nu i allnmanhet icke utan vidare satta dem ur verk-

 samhet. En grufva eller en stor industriell anliggning krafver
 oftast mycket stora underhallskostnader, om den icke helt och
 h,llet skall f6rfalla och bli vardel6s. Det kan dirfor vara ekono-

 miskt riktigt att halla anliggningen i gang, afven om inkomsterna
 knappast tacka de lopande kostnaderna'. Dartill kommer, afven
 om man bortser frin alla humana hansyn, firdelen att hIlla en
 god och inarbetad arbetarstam tillsammans. Foljden haraf ar, att
 produktionen fortsattes och efterfragan stimuleras genom starka
 reduktioner af prisen. Men om s,lunda redan de battre verken
 s'lja under produktionskostnaderna, maste naturligtvis de samre
 duka under. Darmed ar man inne i en fullt utbildad depression.

 Denna depression, som narmast beror n,gra af de allra
 viktigaste industrigrenarne, sasom grufdriften, jarn- och stalindu-
 strien, travaru- och tegelindustrien, kan, enligt hvad vi i afdelning
 II sett, icke undg, att gora sig kand aifven pi omriden, dar inga
 omedelbara anledningar till st6ringar f6refinnas. P, detta satt upp-
 kommer den totalbild, som man betecknar som ,d,liga tider,.

 Enligt den uppfattning, som nu gjorts gallande, maste
 konjunkturernas vaxlingar starkast framtrada inom s,dana industri-
 grenar, som sjalfva behofva mycket fast kapital och som arbeta
 pA att framstalla andra varaktiga produktionsmedel. Detta bestyr-
 kes ocks. af erfarenheten. Inom ingen industri torde man finna
 sidana variationer i sysselsattningen som inom skeppsbyggeriet.
 Och detta ir alldeles naturligt. Under goda tider erfordras myc-

 ))We vould rather be sure of running our works full at a known loss than not
 to run them at all,) yttrade stAltrustens dAvarande president Schwab in'fr the United States
 Industrial Commission. Report XIII 454. Citeradt hos Ashley: ))The Tariff Problem)). S.
 93. Jfr ocksa citatet s. 88 fran Hadley's ))Railroad Transportation)) samt Hadley: )Econo-
 micso S I66 och ? 170.
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 ket tonnage f6r tillgodoseendet af industriens fraktbehof. Det
 befintliga tonnaget visar sig otillrackligt fir att fylla behofvet,
 skeppsbyggerierna ifverhopas med order pa kortaste mijliga
 leverans och utvidga sin produktionsfirm,ga fir att tillfredsstalla
 de kraf, som stallas pa. dem. Men det behifs icke ens ett fall i
 fraktmarknaden, det behifs endast, att behofvet af tonnage upp-
 hIr att stiga och stannar pA den punkt det nAtt, fir att varfven

 100

 (I)

 90

 80

 70

 60

 50 \ (H-

 40-

 30

 30

 10

 ~1868 1871~0 18'~5 1~8s80 1885 1890 1895 ~1900 1905~~J 1868 1810 1815 i880 1885 1890 1895 1900 1905

 Fig. 5.

 76

This content downloaded from 143.89.105.150 on Sun, 19 Jun 2016 20:42:39 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 OM KRISER OCH DALIGA TIDER

 skola komma att lida af brist pI sysselsattning. Saken illustreras
 bast af det engelska skeppsbyggeriet, d, ju stirre delen af varl-
 dens tonnage bygges i England. ForestAende diagram (fig. 5)
 visar i tiotusentals ton det sammanlagda tonnaget af under hvarje
 ar byggda fartyg f. o. m. I868 t. o. m. I902. (Kurvan I).
 Kurvan II framstaller sammanlagda tonnaget af Arligen i engelska
 hamnar inlupna fartyg och ger alltsA en bild af fraktfartens ut-
 veckling1. Man ser, att kurvan 2 endast beh6fver falla helt obe-
 tydligt eller antaga en horisontell riktning, for att ett fruktansvardt
 fall i skeppsbyggeriernas sysselsattning skall intrada.

 Detta f6rhAllande kastar ett klart ljus ifver vdrt problem.
 Det moderna samhallets produktionskrafter, sarskildt dess varak-
 tiga produktionsmedel, sysselsattas till en mycket stor del med
 att framstalla fast kapital. Hvarje minskning i den Arliga till-
 vaxten af samhallets fasta kapital mAste darf6r fororsaka allvar-
 samma och mycket vidtgaende rubbningar. Men att sa leda den
 samhalleliga produktionen, att det fasta kapitalet visar en jamnt
 stigande linje, det torde hora till den ekonomiska politikens allra
 svAraste uppgifter, om det icke rent af ar omojligt. LAt oss for
 att inse detta sammanfatta de resultat, vi hittills vunnit.

 Varldshushillningen r6r sig framAt i en valdig vigrorelse,
 dar tider med starkare och svagare anspanning af produktions-
 krafterna afl6sa hvarandra. Denna vaxling betingas i framsta
 rummet af vaxlingarna i bildandet af fast kapital. Variationerna
 i den fasta kapitalbildningen sammanhanga pa det narmaste med
 rantefotens forandringar. LAnemarknaden reagerar mot den fasta
 kapitalbildningens ofverdrifna ansprak med en h6g rantefot, som
 tvingar till en inskrankning; denna medf6r lIg rantefot och dar-
 med en ny stimulus f6r fast kapitalbildning. Denna vaxelverkan
 af tvA olika krafter ar det, som framkallar v,grorelsen. Man
 kan tanka sig, att vigora bli svagare och svagare; men
 man kan icke tanka sig, att det skulle lyckas att med en gang
 jamna ut dem.

 Det finnes f6r 6frigt elementara krafter, som d, och d&
 gripa in och forstarka vAgorna, liksom en ny sten, som kastats i
 vattnet. De tekniska mojlighetera till konstruktion af fast kapi-

 Data till dessa bAda kurvor aro tagna ur den sid. 60 anf6rda kallan. S.
 379 och 431.
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 tal bilda en outtbmlig fond; huruvida dessa mbjfligheter ocks'a
 skola vara ekonomiskt kbnande, beror ceteris ap rintefoten.
 En Ihg rdintefot verkar som en stimulus, dhrigenom att den frig~6r
 en mainod af de latenta mbjligheterna till att bilda fast kapital.
 Men verkan blir densamma, om fonden genom teknikens framsteg
 bkas med nagra sirdeles h5nande omroden fbr investering af fast
 kapital. Pa hvarje sadant tekniskt framsteg fiuljer en kraftig
 anspanning af alla produktionskrafter; det har uppstatt ett nytt
 kraftigt vagberg, p'a hvilket med nbdvdindighet fbljer en vagdal;
 det nya incitamentet till variationer gor sia ggllande lfangt
 fram i, tiden.

 Man torde saiunda icke kunna hoppas, att det skall lyckas
 att helt komma ifran en vixling mellan goda och daliga tider, mellan
 perioder af starkare och perioder af svagare utnyttjande af de
 f6rhandenvarande produktionskrafterna 1

 Ddiremot torde man vara berdittigad att se nagot ijusare pa
 m6jligheten att undg de egentliga kriserni. Ddrf6r beh6ifs ju
 hufvudsakligen, att hvar och en, som startar ett fbretag under en
 uppsvingsperiod, tar i berdikning, att rdintefoten inom kort kommer
 att stiga, m6jligen rditt betydligt, och ddirf6r redan fran bbirjan
 tillfbrsakrar sig atminstone hufvudparten af det kapitalnyttjande,
 fbretaget kommer att erfordra. Krisernas haftighet har aftagit
 betydligt, sedan man kurt sig att handtera sedelutgifningen p"a ett
 rationelit satt. B,Br man icke kunna hoppas, att de helt skola
 f6rsvinna, ndr ledarne af samhallets ekonomiska verksamhet en
 gang fuilt genomtrdingt kreditens visen?

 D. F6riirndringar i varuprisen.

 Det aterst'r oss att sdiga nagra ord om de variationer i
 prisen, som maste vantas dtf6lja vdixlingarna mellan groda och
 d aiga tider, om den framstdillning, vi nu gifvit af dessa vdixlingars
 natur, dir riktig.

 Det vasentliga momentet i "goda tider- Sir enligt det
 f6regaende en bkning i konstruktionen af fast kapital. Man har

 1 En annan fr5ga dr, om man icke snart borde kunna komnia dirhain, att icke det
 lidande, de daliga tiderna medf6ra, allra hardast triffa dem, som ha minsta inflytandet pa
 produktionens ledning och dirf6r viil ocks'a minsta ansvaret, niimligen kroppsarbetame.
 Detta sp6rsmAl har emellertid icke kunnat behandlas i f6religgande uppsats.
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 alltsa i framsta rummet anledning att vanta en stegring i priserna
 p& de material, som anvandas vid framstallningen af det fasta
 kapitalet, alltsa f6rst och framst jarn och stil, men dessutom
 ocksa tra, tegel o. s. v. Hvad sarskildt jarn och st,l betraffar,
 ar det ingalunda latt att hastigt oka produktionen af dessa
 material; ty denna produktion f6rutsatter mycket omfattande
 anlaggningar. Emedan den fir handen varande produktionsfor-
 magan under den' foregiende tiden icke till fullo tagits i ansprak,
 kan produktionen med en hogre efterfr,gan och nagot f6rbattrade
 pris stegras ratt betydligt. Men fortgar hoigkonjunkturen, afven
 sedan jarnverkens produktionsfirmlga till fullo tagits i anspr,k,
 maste vi vanta en mycket hastig stegring af prisen, som da aro
 rena knapphetspris. Det samma galler, ehuru i mindre grad, om
 andra material, som inga i byggnader och maskiner.

 Vi ha sett, att om rantefoten ar lag, konstruktionen af fast
 kapital medfor en betydande vinst. Detta ar naturligtvis ocksa
 fallet afven vid en nagot hogre rantefot, om genom nya upp-
 finningar de tekniska mojligheterna for en lonande investering af
 fast kapital vidgats. Detta forklarar, att den fasta kapitalbild-
 ningen kan fortsattas trots de hijga materialprisen, hvilket natur-
 ligtvis i sin ordning ger anledning till an mer stegrade pris.

 Om var teori ar riktig, bora alltsa h6gkonjunkturema
 firetradesvis utmarkas af higa pris pa jarn och stal och andra
 af de mera vasentliga materialen i det fasta kapitalet.

 Konstruktionen af fast kapital har emellertid, som vi sett,
 afven sekundara verkningar, hvilka naturligtvis ocksa kunna sparas
 i prisbildningen.

 Uppsvinget under de goda tiderna mijliggires genom en
 fullstandigare sysselsattning af de samhalleliga produktionskraf-
 terna. Men detta nyvunna tillskott i produktionsfirmaga riktas
 fornamligast pa framtiden. Den lopande konsumtionen blir i all-
 manhet ej vasentligen battre tillgodosedd. Man har alltsc. a ena
 sidan den stegring i de arbetande klassernas sysselsattning, som
 nyare statistici, sarskildt 7astrow, tillerkanna en s, stor betydelse
 for bedimandet af folkhushallningens allmanna tillstAnd; vanligen
 ocksi nagot stegrade arbetsloner inom vissa yrken. A andra
 sidan har man en tillg,ng p, forbrukningsartiklar, som i hvarje
 fall icke okats i samma proportion som konsumentemas kopkraft.
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 Foljden blir en prisstegring, Stminstone f6r vissa f6rbruknings-
 artiklar. Emellertid ir mingden af olika faktorer, som in i den
 ena, in i den andra riktningen, influera pa dessa artiklars pris,
 sa stor, att man icke kan vanta att i dessa pris finna en mera utprag-
 lad index f6r varldshushallningens stora konjunkturvaxlingar.

 Nyligen har f6r engelska underhusets rakning gjorts en
 sammanstillning af data angaende parti- och minutpriser i de
 forenade konungarikena1. Denna sammanstallning inledes med en

 Fig. 6. Fig. 7.

 mangd diagram, utvisande prisvariationerna fir ledande artiklar
 af olika slag. Dessa diagram bekrifta i det stora hela de anta-
 ganden, hvartill teorien har ledt oss. Vaxlingama mellan goda och
 daliga tider Sterspeglas mycket tydligt af priskurvorna fir det
 fasta kapitalets viktigaste material. I de vanliga firbruknings-

 I ))Wholesale and retail prices). Board of Trade, 6:th August, 1903 (N:o 32I).
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 artiklarnes priskurvor kan man nog stundom spira tydliga verk-
 ningar af de allmanna konjunkturvixlingama; men dessa aro i det
 hela mindre utpraglade, och det ar uppenbart, att andra mindre regel-
 missiga omstindigheter beharska dessa priskurvors fluktuationer.

 Jag har i omst,ende diagram valt ut priskurvora for
 tackjarn (I), tegel (II) och importerad huggen furu (III) (fig. 6) samt
 oxkitt (I), te (II) och vanlig bomullsvaif (blekt och oblekt) (III) (fig. 7).
 Prisen aro medelpris f6r rr, beriknade i procent af 1871 Sirs pris;
 darf6r borja alla kurvorna 1871 vid Ioo; kurvan (III) ar i
 b,da figurema till vinnande af st6rre tydlighet flyttad 20, resp.
 40 delstreck ned,t'.

 En blick pa dessa diagram visar, att hogkonjunkturema
 1873, i biorjan af 8o-talet, I890 samt I900 sardeles skarpt mar-
 keras af tackjarnets priskurva. Afven fir tegel och tra aro pris-
 kurvora alldeles afgjordt pAverkade af de stora konjunkturvax-
 lingarna. Priskurvorna f6r oxkbtt och bomullsvaf visa n/gon,
 ehuru icke s, tydlig pAverkan af dessa allmanna konjunkturvax-
 lingar; under det att teprisets vaxlingar icke till,ter nAgon som
 heist slutsats med hansyn till goda eller dAliga tider.

 Dessa resultat iro i full ifverensstammelse med teorien.

 De omedelbara verkningarna af variationerna i den fasta kapital-
 bildningen bora framtrada klart och bestamdt; de sekundara verk-
 ningara f6rlora sig sm,ningom i den mangd af partiella stiringar
 och andra rorelser, som standigt genomga varldshushillningen.

 * *
 *

 Det ar uppenbart, att en kristeori, som utgir fr,n sam-
 manhanget mellan rantefoten och kapitalbildningen, skall ha viktiga
 konsekvenser saval fir den praktiska bankpolitiken som ock for
 den teoretiska fragan om hvilka faktorer, som bestamma den
 allmanna prisnivAn eller, om man sA vill, penningvardet. Till
 denna sida af amnet hoppas jag fa tillfalle att Aterkomma i en
 foljande afhandling.

 1 For bomullsvaf aro de procentuella prisen beraknade efter tabellen sid. 48 anf.
 arb.; de 6friga kurvorna aro direkt kopierade.
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